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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2021 m.  balandžio 8 d. įsakymo Nr. A1-302

1 priedas

(data)

(tūkst. eurų)

Priemonės 

kodas
Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinio 

kodas *

Planas su 

leistinais 

patikslinimais

Vykdymas

Patikslinto 

plano 

vykdymas, 

proc.

Nuokrypis                    

Nuokrypio 

sumos 

detalizavimas

Asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių grupės 

nr.**

Išsamus asignavimų 

nepanaudojimo priežasčių 

paaiškinimas

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 * 100 7 = 5 - 4 8 9 10 11

Finansuoti emocinės (psichologinės) 

pagalbos tarnybas, teikiančias 

emocinės (psichologinės) pagalbos 

telefonu paslaugas (priemonė 

nurodyta Smurto artimoje aplinkoje 

prevencijos ir pagalbos 

nukentėjusiems asmenims  veiksmų 

plano 2.1.3. papunktyje)

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

emocinės (psichologinės) pagalbos 

tarnybas, teikiančias emocinės 

(psichologinės) pagalbos telefonu 

paslaugas 

2021 m. lapkričio 25 dieną Departamento direktoriaus įsakymu Nr.2V-271(1.4) buvo paskelbtas Emocinės 

(psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 

metais konkursas. Finansavimo konkurso paskelbimas leis užtikrinti nenutrūkstamą veiklą 2022 metais 

organizacijoms, kurios teikia emocinės paramos teikimo telefonu paslaugas. 

Esminis nuokrypis nuo plano - emocinės paramos teikimui telefonu ir susirašinėjant internetu buvo numatytos 

papildomos lėšos Sveikatos apsaugos ministro COVID-19 neigiamų pasekmių šalinimo plane. Tad 2021 m. 

lapkričio 18 dienos Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-263(1.4) Lietuvos emocinės paramos tarnybų 

asociacijai buvo skirtas papildomas 57 tūkst. Eur finansavimas. Užtikrinta nuolatinė organizacijų, teikiančių 

emocinę paramą telefonu ar susirašinėjant internetu (angl.chat) veikla ir jų teikiamų paslaugų plėtra. Tai suteikė 

galimybę teikti paslaugas didesne apimtimi.

Organizuoti viešųjų pirkimų konkursą 

emocinės (psichologinės) pagalbos 

telefonu ryšio paslaugoms teikti; 

organizuoti gyventojų, skambinančių į 

emocinės (psichologinės) pagalbos 

tarnybas, prisijungusias prie Jaunimo 

reikalų departamento patikėjimo teise 

valdomo skambučių centro, skambučių 

apmokėjimą

1.1.1.1.1 40 39,9 99,75 -0,1 0,1 2,1
Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų 

kainų

Įvykdyti viešieji pirkimai trumpųjų numerių bei 800-ųjų numerių nukreipimui ir apmokėjimui. Vyko nuolatinis 

bendravimas su paslaugų teikėjais, įgyvendinama teikiamų paslaugų stebėsena.

Esminis pokytis: įvykdyti pirkimai leido užtikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų skambučius į emocinės 

paramos tarnybas atliepiant emocinės paramos gavimo poreikius. 

Ataskaitiniu laikotarpiu nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Užtikrinti sklandžią emocinės paramos 

tarnybų darbo vietų tinklo veiklą;
1.1.1.1.1 45 44,9 99,78 -0,1 0,1 2,1

Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų 

kainų

Įvykdyti viešieji pirkimai elektros instaliacijos darbams, tinklo administravimo paslaugoms bei ausinėms įsigyti, 

nuotolinių vietų kūrimo ir tinklo palaikymui. Taip pat buvo įsigyti nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai skambučių 

centro serveriams, CMS programinės įrangos licencijos. 2021 metais buvo perkelta visa skambučių centro 

infrastruktūra į kitas patalpas, vyko tęstinis darbas su Tiekėjais dėl įrangos veiklos užtikrinimo ir veiklos 

optimizavimo.

Esminis pokytis: vykdomos veiklos leido užtikrinti nenutrūkstamą skambučių centro veiklą, tai padėjo emocinės 

paramos tarnyboms nuolatos teikti reikiamas emocinės paramos paslaugas telefonu ar susirašinėjant internetu.

Šios veiklos pasikeitimai buvo tame, jog 2021 m. I ketv. organizacijai, kuriai buvo skirtas finansavimas, jis buvo 

skirtas mažesnis, nei numatyta finansavimo konkurso nuostatuose, tad sutaupytos lėšos buvo skirtos programinės 

įrangos licencijų ir nenutrūkstamų maitinimo šaltinių įsigijimui. 

Užtikrinti emocinės (psichologinės) 

pagalbos tarnybų, teikiančių emocinės 

(psichologinės) pagalbos telefonu 

paslaugas, jų kokybę, kontroliuoti 

veiklų, kurioms įgyvendinti skiriamos 

lėšos, vykdymą ir valstybės biudžeto 

lėšų tikslinį naudojimą

Vyko 4 susitikimai su emocinę (psichologinę) paramą telefonu teikiančiomis organizacijomis dėl nenutrūkstamos 

veiklos karantino metu užtikrinimo, bei veiklos trukdžių aptarimui. Vyko susitikimas dėl organizacijų veiklos 

iššūkių karantino metu. Taip pat vyko 2 susitikimai su Bendruoju pagalbos centru dėl skambinančiųjų numerių 

nukreipimo į 112, organizuotas susitikimas su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos dėl 

duomenų apie planuojančius savižudybę asmenis teikimo. Dalyvauta kasmetinėje LEPTA konferencijoje, jos 

metu dalyvauta darbo grupėse bei Valdybos pasitarime. 

Esminis pokytis: numatyti ir papildomi susitikimai leido užtikrinti kokybišką emocinės paramos telefonu ir 

susirašinėjant internetu paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos gyventojams, ar užsienio lietuviams, kurie gali 

gauti emocinę paramą susirašinėjant internetu (angl.chat). Veiklos pokyčiai buvo nukreipti į vykdomų procesų 

nuoseklumo ir tęstinumo užtikrinimą.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įmonės kodas: 188681478, adresas: Vytenio g.  6,  LT-03113, Vilnius
     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO 

BEI ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ ŠIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI, NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ 2021 M. IV KETV. ATASKAITA
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Įgyvendinti jaunimo politikai 

skirtas priemones:

Organizuoti Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondo lėšomis 

finansuojamų projektų konkursą

Paskelbtas ir suorganizuotas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų konkursas 

– 1. 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuoti projektai –  14. 

Esminis pokytis: užtikinamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinių mainų projektų finansavimas, 

projektuose dalyvavo 336 dalyviai.

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

Administruoti Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondo veiklą Lietuvoje
1.1.1.1.1 4,00 3,90 97,50 -0,10 0,10 2.2.

Dėl mažesnio nei planuoto pirkimų 

poreikio IV ketvirtį. 

Suorganizuotų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimą gavusių organizacijų mokymų, siekiant 

užtikrinti veiklos kokybę, skaičius – 2. 

Suorganizuotų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo Komiteto posėdžių skaičius – 2. 

Esminis pokytis -: užtikrinta Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veikla. Ugdomos jaunų žmonių 

tarpkultūrinės kompetencijos, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimą gavusių organizacijų 

mokymuose dalyvavo 33 dalyviai. 

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Įgyvendinti tarptautinius protokolus, 

projektus ir organizuoti tarptautinius 

renginius, dalyvauti tarptautinėse darbo 

grupėse bei susitikimuose.

1.1.1.1.1 2,10 1,30 61,90 -0,80 0,80 2.8.

Lėšos nebuvo panaudotos, nes dėl 

COVID-19 pandemijos, visi 

susitikimai vyko nuotoliniu būdu.

Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Vokietijos Federacinės Respublikos 

Brandenburgo žeme – 2. 

Atnaujintas ir pasirašytas dvišalis susitarimas su Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žeme – 1. 

Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Belgijos karalystės Flamandų žeme – 1. 

Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Belgijos karalystės Flamandų žeme, 

bendradarbiaujant su Estija ir Latvija – 1.

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta Europos Tarybos nuotoliniame susitikime dėl atnaujintos Romų jaunimo 

strategijos, nuotoliniame CDEJ biuro posėdyje sausio mėn ir birželio 8-9 dienomis, kovo 9 d. dalyvauta Europos 

Tarybos ir Ukrainos Vyriausybės susitikime, kuriame aptarti 2020 m. veiksmų programos rezultatai, pasirašytas 

2021 m. veiksmų planas bei pristatyt nauja bendradarbiavimo su ET programa iki 2025 metų. Kovo 22-24 

dienomis bei spalio 11 - 13 dienomis dalyvauta CDEJ ir CMJ nuotoliniuose posėdžiuose.

Esminis pokytis – užtikrinamas tarptautinių protokolų, dvišalių susitarimų jaunimo srityje tęstinumas, siekiant 

įvertinti ir pritaikyti geriausias praktikas, ugdant jaunų žmonių kompetencijas bei teikiant jiems pagalbą, 

atsižvelgiant į jų individualius poreikius. Pagal tarptautinių protokolų, dvišalius susitarimus jaunimo srityje 10 

jaunimo politikoje dirbančių asmenų galėjo ugdyti savo kompetencijas, dalintis savo gerosiomis patirtimis su 

kitos valstybės specialistais.  Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Užtikrinti ir plėtoti tarpžinybinį 

bendradarbiavimą nacionaliniu ir 

vietos lygmeniu su valstybės ir 

savivaldybių institucijomis, įstaigomis, 

nevyriausybinėmis jaunimo ir su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis

Buvo atnaujinta informacija iir papildyta informacija apie valstybės institucijų bei įstaigų veikla ir paslaugas 

jaunimui tinklapyje jp.jrd.lt. 

Buvo suformuotas tarpžinybinis ekspertų tinklas ir kovo 18 d. suorganizuotas nuotolinis visų ekspertų 

susitikimas.  Suurengti 4 verslo, verslumo ir jaunimo grupės posėdžiai, kurių metu parengtos rekomendacijos 

valstybės institucijoms dėl jaunimo kūrybišjkumo ir verslumo skatinimo.

Dalyvaujama Regioninių karjeros planavimo centrų darbo grupės, Žemės ūkio ministerijos IV projektų atrankos 

komiteto, EU4Youth projekto rengimo Rytų Partnerystės šalims darbo grupėse, Nacionalinės sveikatos tarybos 

veikloje, Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento ekspertų grupių veiklose. Drauge su Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba parengtas bei išsiųstas raštas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai prašant 

išaiškinti skatinamųjų priemonių jaunimui atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 6 darbo su jaunimu tarybos susitikimai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 8 Bonos proceso darbo grupių susitikimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu darbo su jaunimu sistema Lietuvoje ir jaunimo politikos įgyvendinimas regioniniu 

lygmeniu pristatyti LR Seimo jaunimo ir sporto  reikalų komisijoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko intensyvus bendradarbiavimas tarp departamento ir LiJOT dėl jaunų žmonių 

palydėjimo užtikrinimo ir tyrimų, kurie reikalingi stebėti jaunimo situaciją Lietuvoje.

Nukrypimas nuo veiklos plano (neįvykęs susitikimas su JAV ambasada) susidarė dėl sumažėjusio aktualumo. 

VRM atstovas pakviestas ir dalyvavo Jaunimo reikalų koordinatorių, darbuotojų, dirbančių su jaunimu ir 

mentorių tinklo susitikime, pristatydamas aktualius jaunimo politikai klausimus.

Esminis pokytis - užtikrintas jaunimo politikos tarpžinybiškumas ir tarpsektoriškumas, dalyvavimas ir jaunimo 

politikai aktualių pozicijų atstovavimas bei derinimas, sustiprintas tarpinstitucinis ir tarpsektorinis 

bendradarbiavimas sprendžiant aktualius klausimus.
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Pasiūlymų rengimas ir teikimas 

galiojantiems teisės aktams ir rengiamų 

teisės aktų bei planavimo dokumentų 

projektams

Pateikti 5 pasiūlymai rengiamiems teisės aktų ir planavimo dokumentų projektams. Pateiktas ir suderintas 

pasiūlymas dėl sertifikuotų jaunimo darbuotojų įtraukimo į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą 

"„Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“. Pateikti pasiūlymai atnaujintam 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatų projektui, rengiamam Nacionalinės darbotvarkės žalingų įpročių ir 

priklausomybių srityje situacijos analizės, tikslų ir veiklos krypčių  projektui, Lietuvos jaunimo metų minėjimo 

2022 metais plano projektui.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Esminis pokytis - buvo užtikrintas jaunimo politikai aktualių sprendimų įtraukimas į teisės aktų ir planavimo 

dokumentų projektus

Užtikrinti Jaunimo reikalų tarybos 

(toliau – JRT) veiklą.

Per ataskaitinį laikotarpį surengti 6 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai,, užtikrintas  posėdžio medžiagos 

parengimas, posėdžių protokolavimas, balsavimų, JRT narių  apklausų organizavimas, posėdžiuose priimtų 

nutarimų įgyvendinimas.

Atnaujinta JRT sudėtis. Susitarta dėl valstybės institucijų atstovavimo JRT, įtraukiant į sudėtį URM atstovą. 

Patvirtintas JRT 2021 - 2024 m. veiklos planas

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo

Esminis pokytis: Pritaikant nuotolinio darbo metodus užtikrintas jaunimo politikos tarpžinybiškumas ir 

tarpsektoriškumas, jos stebėsena kitose jaunimo politikos srityse.

Užtikrinti sklandų jaunų žmonių, kurie 

nedirba, nesimoko ir nedalyvauja 

aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonėse, perėjimą į darbo rinką, 

švietimo ir profesinio mokymo sistemą 

po nedarbo, neveiklumo laikotarpio ar 

studijų, skatinant atvirąjį darbą su 

jaunimu per atviruosius jaunimo 

centrus ir erdves (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2020 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-1178 

„Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 

2021 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, 1 priedas (toliau – 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų planas) 1.1.1. 

Vykdyta NEET jaunuolių paieška ir teiktos jiems reikalingos individualios paslaugos, užtikrinant 22 projekto 

„JUDAM” darbuotojų veiklą visoje Lietuvoje. 

Užtikrinant praktinių įgūdžių ugdymą sudaryti jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo individualius veiklos planai 

projekto „JUDAM“ dalyviams  – 22 individualūs veiksmų planai. 

Neaktyvių jaunų žmonių, dalyvavusių projekto „JUDAM” veiklose skaičius – 996. 

Esminis pokytis: šiais metais dalyvių dalyvavo daugiau, negu buvo planuota. Suteiktos kokybiškos paslaugos ir 

atsakingas koordinatorių darbas lėmė uždarytų dalyvių fiksuojamą rezultatą - sėkmingai baigė.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė, nes užsitęsė karantinas ir Lietuvoje daugėjo niekur nedirbančių ir 

nesimokančių jaunų žmonių, kurie turėjo galimybę tapti projekto dalyviais.  

Įgyvendinti Nacionalinę jaunimo 

savanoriškos veiklos programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-

73 „Dėl Nacionalinės jaunimo 

savanoriškos veiklos programos 

patvirtinimo“ (toliau − Nacionalinė 

jaunimo savanoriškos veiklos 

programa) (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 1.1.2. papunktyje)

Jaunų žmonių, dalyvavusių savanoriškoje veikloje skaičius – 72. 

Esminis pokytis: šiais metais aktyviai į savanorišką veiklą buvo įtraukti projekto UŽT dalyviai, kurie dalyvavo 

savanoriškoje veikloje. Savanoriškos veiklos vykdymo metu dalyviams buvo suteikiamos bendrųjų kompetencijų 

tobulinimo paslaugos siekiant jų integracijos į darbo rinką arba švietimo sistemą. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

Įgyvendinti darbo vasarą užimtumo 

programas savivaldybėse (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

1.1.3. papunktyje)

Organizuotas Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais 

konkursas - 1, finansuota- 14 savivaldybių administracijų. 

Esminis pokytis: pirmą kartą organizuota darbo vasarą užimtumo programa, kuri pritraukė apie 300 jaunų 

žmonių. 

Nukrypimas nuo veiklos plano (neįvykdyti rodikliai) , nes tai buvo nauja priemonė ir ne visos savivaldybės 

įsitraukė į jos įgyvendinimą
Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

projektus, skatinančius inovacijas 

jaunimo politikos įgyvendinimo srityje, 

siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo 

į pilietinį gyvenimą formas (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

2.1.1. papunktyje)

Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas direktoriaus įsakymas dėl projektų finansavimo. Viso 2021 m. finansuojama 

10 projektų. Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas Direktoriaus įsakymas dėl 2022 m. projektų finansavimo. 

Finansavimas skirtas 7 organizacijoms. 

Esminis pokytis: finansavimo konkurse padidinta maximali galima skirti finansavimui suma, išskirtos keturios 

priemonės (viena nauja), į kurias gali aplikuoti pareiškėjai. Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą ir 

jaunimo, nepriklausančio jaunimo 

organizacijoms, iniciatyvas (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

2.1.2. papunktyje)

Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybe, organizuotas renginys „Vasaros akademija“. Papildomai 

parengtos jaunimo dalyvavimo ir skatinimo gairės.

Suplanuoti rodikliai viršyti.

Esminis pokytis: vasaros akademijos metu jauni žmonės įgijo žinių apie jaunimo politiką, nacionalines jaunimo 

politiką įgyvendinančias organizacijas bei nacionaliniu mastu veikiančias jaunimo programas, buvo ugdomos  

kompetencijos, leidžiančios jiems aktyviai įsitraukti į savivaldybės sprendimų priėmimo procesus. 
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Organizuoti metodinės ir informacinės 

pagalbos teikimą atviriesiems jaunimo 

centrams ir erdvėms (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

3.1.1. papunktyje)

1.1.1.1.1 9,00 8,90 98,89 -0,10 0,10 2.8

Ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos 

beveik visos priemonei skirtos 

lėšos.

 Lietuvoje darbą su jaunimu vykdo 48 atvirieji jaunimo centrai ir 73 atvirosios jaunimo erdvės, 1 savivaldybė 

šiuo metu atviro darbo su jaunimu paslaugų neužtikrina, įvykdytas susitikimas su Ignalinos r. savivaldybe dėl 

atviro darbo su jaunimu paslaugos pirkimo, nupirkta atviro darbo su jaunimu paslauga Ignalinos r. savivaldybėje.

Teiktos individualios Atvirųjų jaunimo centrų konsultacijos - 10 įtaigų gavo po dvi konsultacijas pasirinktomis 

atvirojo darbo su jaunimu temomis.

Įvyko 2 dirbančiųjų su jaunimu tinklo susitikimai. Viso per 2 susitikimus dalyvavo virš 100 jaunimo darbuotojų 

ir įstaigų vadovų. 

Siekiant mažinti pandemijos įtaką jaunimo darbuotojams, tęsėsi intervizijų grupės. Viso jose dalyvauja 85 

jaunimo darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu nuolat antaujinamos rekomendacijos dėl darbo su jaunimu vykdymo pandemijos 

laikotarpiu.

Siekiant darbo su jaunimu kokybės parengta ir išplatinta "Atvirųjų jaunimo centrų/atvirųjų jaunimo erdvių 

poveikio ir svarbos stebėsenos tyrimo rezultatai ir rekomendacijos". Išleisti algoritmai brošiūrų pavadalu apie 

atvirame darbe kylančias temas (9 atvejai) bei praktinis individualaus konsultavimo leidinys "Aš ir tu", 

suredaguotas lytiškumo ugdymo gidas.

Siekiant stiprinti atvirojo darbo su jaunimu kokybę centruose, kurie susiduria su iššūkiais, organizuoti dviejų 

dienų mokymai Kaune bei uždarymo renginys Vilniuje, 4 įstaigas konsultavo darbo su jaunimu lauke dirbantys 

specialistai. Juose dalyvavo 16 mokymų dalyvių,kurie tėsė mokymų ciklą 4 mėnesius. Lapkričio 29-30 d. 

nuotoliniu būdu vyko mokymai apie atvirojo darbo su jaunimu veiklos pradžią, mokymuose dalyvavo 18 asmenų. 

Esminis pokytis: jaunimo darbotojai nuolat buvo palaikomi metodiškai, reguliariai vyko intervizijos, tinklo 

susitikimai. Nuokrypio nu veiklų plano nebuvo.

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių 

veiklos projektus, kurie skatintų jaunus 

žmones tobulėti socialinėje, 

edukacinėje ir asmeninėje srityse  

(priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 3.1.2. papunktyje): Skelbti 

programų finansavimo konkursų 

nuostatus, organizuoti konkursus

 Atvirijų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 m. konkurso būdu finansuota organizacijų - 19. 

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 m. konkurso būdu finansuota organizacijų - 31. 

Bendradarbiaujant su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu suorganizuotos 2 konsultacijos apie finansinių 

ataskaitų ir veiklų planų teikimą per informacinę sistemą SOPAS. Ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtas Atvirųjų 

jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo konkursas 2022-2023 m. finansavimui - 1; Finansuota Atvirųjų 

jaunimo centrų dvimečių veiklos projektų - 15; Paskelbtas ir finansuotas Atvirųjų jaunimo centrų finansavimo 

konkursas 2022 m. finansavimui - 1, finansuota -17 organizacijų vienmečiame konkurse; Paskelbtas atvirųjų 

jaunimo erdvių finansavimo konkursas 2022 m., finansuota 12 organizacjų.  Esminis pokytis finansavimo 

konkursų grafikas buvo paankstintas ir konkursai paskelbti pavasario ir vasaros mėnesiais, jog būtų galima 2022 

m. finansavimą naudoti nuo sausio mėnesio pradžios, rezultatus žinant gruodži mėnesį. Nukrypimo nuo veiklų 

plano nebuvo.

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių 

veiklos projektus, kurie skatintų jaunus 

žmones tobulėti socialinėje, 

edukacinėje ir asmeninėje srityse  

(priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 3.1.2. papunktyje): Vykdyti 

finansuotų projektų stebėseną 

užtikrinant jų kokybę

Pagal poreikį buvo teikiamos konsultacijos jaunimo darbuotojams ir jų vadovams. Vizituotos 12 organizacijų. 

Esminis pokytis: vietoje 10 organizacijų, vizituota 12 jaunimo centrų ir erdvių gavusių finansavimą. Rodikliai 

viršyti. 

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) 

darbo su jaunimu gatvėje programas, 

siekiant užtikrinti jaunimo, gyvenančio 

miestuose, arba jaunimo, gyvenančio 

kaimo vietovėse, atokiose 

gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir 

socialinę aprėptį  (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 3.2.1. papunktyje): 

Skelbti programų finansavimo 

konkursų nuostatus, organizuoti 

konkursus

 Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų 2021 m. finansavimo konkurso būdu finansuotų organizacijų - 22. 

Darbo su jaunimu atvėje veiklos projektų 2021 m. finansavimo konkurso būdu finansuota organizacijų - 7. 

Bendradarbiaujant su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu suorganizuotos 2 konsultacijos apie finansinių 

ataskaitų ir veiklų planų teikimą per informacinę sistemą SOPAS. Paskelbtas Mobiliojo darbo su jaunimu ir 

darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo konkursas 2022 m. finansavimui - 1. Finansuota 19 

organizacijų, mobilioms veikloms vykdyti ir finansuotos 6 organizacijos darbo su jaunimu gatvėje.

 Esminis pokytis: paankstintas konkursų paskelbimas ir apjungtos priemonės, siekiant sumažinti adminsitrvimo 

naštą pareiškėjams ir darbuotojams. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nėra.

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) 

darbo su jaunimu gatvėje programas, 

siekiant užtikrinti jaunimo, gyvenančio 

miestuose, arba jaunimo, gyvenančio 

kaimo vietovėse, atokiose 

gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir 

socialinę aprėptį  (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 3.2.1. papunktyje): 

Vykdyti finansuotų projektų 

stebėseną užtikrinant jų kokybę

Pagal poreikį teikiamos konsultacijos jaunimo darbuotojams ir jų vadovams. Vizituotos 4 organizacijos. 

Esminis pokytis: užtikrinta dalies finansuotų projektų priežiūra ir kontrolė, jaunimui teikiamų darbo su jaunimu 

paslaugų kokybė. Sulaukus metinių ataskaitų galima buvo teigiamai įvertinti metinį pareiškėjų veiklų paną ir jų 

pasiektus rodiklius, pasidžiaugti koamndomis ir jų veiklos kokybe. 

Nukrypimų nuo veiklų plano atsirado dėl Covid - 19 epidemijos ir su ja susijusių įvairių apribojimų.
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Organizuoti informacinės ir metodinės 

pagalbos teikimą asmenims, įstaigoms 

ir organizacijoms, vykdantiems 

mobilųjį darbą su jaunimu ir (ar) darbą 

su jaunimu gatvėje (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 3.2.2. papunktyje).

1.1.1.1.1 9,00 7,80 86,67 -1,20 1,20 2.8

Ataskaitiniu laikotarpiu 

panaudotos beveik visos 

priemonei skirtos lėšos.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko mokymai, skirti mobilųjį darbą su jaunimu dirbančioms komandoms apie darbą su 

bendruomenėmis. Mokymuose dalyvavo 16 žmonių.  

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta darbuotojų, dirbančių su jaunimu gatvėje, Lietuvos tinklo susitikime. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko susitikimas su Lietuvos gatvės darbuotojų tinklo atstovais dėl 2022 m. mokymų 

planavimo.

Ataskaitiniu laikotarpiu individualios konsultacijos apie mobilųjį darbą su jaunimu buvo suteiktos 8 komandoms. 

Ataskaitiniu laikotarpiu nuolat antaujinamos rekomendacijos dėl darbo su jaunimu vykdymo pandemijos 

laikotarpiu.   

Atskaitiniu laikotarpiu įvykdytas mobiliojo darbo su jaunimu paslaugų pirkimas Alytaus rajone, siekiant plėtoti 

darbą su jaunimu šioje savivaldybėje. Mobiliojo darbo su jaunimu paslaugos buvo suteiktos 2 gyvenviečių 

jauniems žmonėms. Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Konkurso būdu atrinkti ir skirti 

stipendijas su jaunimu dirbantiems 

specialistams, skatinant darbo su 

jaunimu plėtrą regionuose (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

3.2.3. papunktyje)

1.1.1.1.1 12,00 11,00 91,67 -1,00 1,00 2.8

Nepanaudotas 1000 Eur., nes 

komisijos sprendimu nebuvo 

išdalintos visos stipendijos, skirtos 

vienai iš priemonių 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo paskelbtas stipendijų skyrimo jaunimo darbuotojams konkursas. Konkursui 

pateiktos 29 paraiškos. Stipendijos skirtos 11 pareiškėjų. 

Esminis pokytis: šiemet stipendijų konkursas turėjo dvi priemones, kai stipendijos skiriamos regionų ir miestu 

gyventojams. Vietoje planuotų  3 stipendijų, išdalintos 11.

Suplanuoti rodikliai buvo vršyti.

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti 

projektus, skirtus jaunų žmonių 

narystei jaunimo organizacijose bei 

organizacijose, vienijančiose kitas 

jaunimo organizacijas, jaunimo 

iniciatyvas (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 4.1.1. papunktyje).

Užtikrintos projektų finansavimo pratęsimo procedūros (jaunimo organizacijų stiprinimo finansavimo konkursas, 

jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos konkursas) – 2.

Suorganizuotasas jaunimo įgalinimo ir atstovavimo

stiprinimo regionuose konkursas – 1.

Suorganizuotas jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo konkursas - 1.

Finansuotų programų ir projektų skaičius – 18.

Vizituotų finansuotų programų skaičius – 9.

Esminis pokytis: jaunų žmonių, dalyvavusių finansuotų jaunimo organizacijų programų veiklose, skaičius bus 

žinomas gavus metines projektų vykdytojų veiklos ataskaitas, padidintas jaunimo organizacijų padalinių ir narių 

skaičius, jaunų žmonių susidomėjimas visuomenine ir savanoriška veikla bei jų dalyvavimas šiose veiklose, 

jaunimo organizacijų padaliniuose stiprinta jų veiklos kokybė, sudarytos galimybės ugdyti savo dalykines ir 

bendrąsias (ypač pilietines, atstovavimo) 

kompetencijas.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Parengti teisės aktų projektus, 

užtikrinančius Nacionalinės jaunimo 

savanoriškos veiklos modelio diegimą 

ir įgyvendinimą (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 4.1.2. papunktyje)

Parengtas JST  organizavimo aprašo atnuajinimas - 2, parengta tėvų sutikimų dėl nepilnamečio jaunuolio 

dalyvavimo JST porgramoje karantino metu forma - 1,    JST  komisijos atrankos nuostatų patvirtinimas - 1, 

atnaujintas JST komisijos darbo reglamentas - 1., parengta sutartis su Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija dėl 

asmens duomenų teikimo atsakingiems JRD bendrojo priėmimo organizavimo sistemoje (papildomo 0,25 balo 

tvirtinimas LAMA BPO sistemoje) -1.  Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros 

tvarkos aprašas, priemonė, kuri minima 4.1.2. paunktyje,  parengtas, tačiau nepatvirtintas ir nepaskelbtas . 

Patvirtinimas perkeltas į 2022 m. I ketvirtį.   Esminis pokytis: dalinai užtikrintas jaunimo savanoriškos tarnybos 

teisinės bazės atnaujinmas, užtikrinantis programos įgyvendinimo kokybę. 

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė  dėl iš anksto nenumatyto programos dalyvių  skaičiaus ir programoje 

veikiančių PO ir SVO organizacijų skaičiaus padidėjimo, pasaulinės COVID-19 pandemijos ir užtrukusio 

programos įgyvendinimo kokybės standarto derinimo su SVO organizacijų mentoriais. 

Diegti Nacionalinės jaunimo 

savanoriškos veiklos modelį Lietuvos 

savivaldybėse (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 4.1.3. papunktyje)

JST programos vadovas 2021 m. nebaigtas rengti, užduotis nukelta į 2022 m. I ketvirtį.   

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė  dėl iš anksto nenumatyto programos dalyvių  skaičiaus ir programoje 

veikiančių PO ir SVO organizacijų skaičiaus padidėjimo, pasaulinės COVID-19 pandemijos ir užtrukusio 

programos įgyvendinimo kokybės standartų ir su jais susijusių procedūrų derinimo su SVO organizacijų 

mentoriais. 
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Atrinkti ir finansuoti savanorišką 

veiklą organizuojančias organizacijas, 

teikti joms metodinę pagalbą, 

organizuoti jaunimo savanoriškos 

tarnybos modelio įgyvendinimą, 

siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką 

veiklą (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 4.1.4. papunktyje)

1.1.1.1.1 20,00 19,90 99,50 -0,10 0,10 2.1

Ne visos numatytos lėšos 

panaudotos dėl mažesnių nei 

planuota pirkimų kainų.

Paskelbtas ir suorganizuotas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkursas 

– 1. Finansuotų apskričių programų skaičius – 10. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 53 Jaunimo savanoriškos 

tarnybos pristatymai skirtingoms tikslinėms grupėms (organizacijoms, jaunuoliams, suinteresuotoms šalims 

(ŠMSM, LURK, JRK)), suorganizuoti įvadiniai mokymai PO naujiems kuratoriams, gerosios patirties 

pasidalijimo renginiai - 7, bendras dalyvavusių kuratorių skaičius – 417, papildomus renginiis organizavo SVO 

organizacijos savivaldybėse. Suorganizuoti SVO organizacijų mentorių nuotoliniai susitikimai - 9, gautos SVO 

organizacijos akreditacijos paraiškos - 6, įgyvendinti akreditacijos procesai (2 SVO akreditacija suteikta, 2 

organizacijoms SVO akreditacija nesuteikta, 1 vertinimas perkeltas į 2022 metus), (-re)akredituotos 232 

priimančios organizacijos, įgyvendintos 11 SVO organizacijų ir 17 PO įgyvendinimo kokybės patikrų, paskelbta 

JST komisijos narių atranka ir dokumentų teikimas – 1, organizuota metodinio palaikymo apklausa - 1, nuolat 

atnaujinama informacija PO ir SVO organizacijų duomenų bazėje – 1, nuolat atnaujinama informacija jrd.lt 

puslapyje, skiltyje savanorystė - 1, nuolat atnaujinama informacija JST socialinių puslapių profiliuose - 1, 

viešųjų pirkimų būdu finansuotas JST programos įgyvendinimas Utenos ir Panevėžio apskrityse - 2, 

suorganizuoti savipagalbos grupių užsiėmimai mentoriams – 12, skaitmeninių ženkliukų palaikymas ir 

administracinės sistemos atnaujinimas – 2, organizuotos 3 pagrindinės registracijos į JST visose Lietuvos 

savivaldybėse bei 5 papildomos registracijos, vyko nuoseklus duomenų perdavimas SVO organizacijoms. 2021 

m. programoje dalyvavo 711 unikalių (tarnybą pradėjusių 2021 m.) savanorių, LAMA BPO programoje 

patvirtintas 0,25 papildomą balą suteikiantis pažymėjimas už ne trumpesnę nei 6 mėn. savanorystę sistemoje - 

341, išduoti 611 JST programos 6 mėn. baigimo pažymėjimai. Organizuotas JST poveikio buvusių savanorių 

studijoms tyrimo pristatymas – 1, pradėtas organizuoti 2019 – 2021 JST programos tyrimas – 1, suorganizuoti 

SVO organizacijų mentorių mokymai - 2, skirtingose apskrityse patvirtinti nauji JST programos mentoriai – 10, 

organizuoti įvadiniai susitikimai, mokymai JST naujiems mentoriams – 4, organizuoti SVO organizacijų 

mentorių ir Jaunimo reikalų koordinatorių susitikimai 5 skirtingų apskričių savivaldybėse. 

Esminis pokytis: užtikrinta ilgalaikė savanorystė nacionaliniu mastu, užtikrinta mažiau galimybių turinčio 

jaunimo įtraukimas į visuomenės gyvenimą, užtikrintas tiek SVO organazijų, tiek metodinis palaikymas, 

organizuotas sklandus jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas. Rodikliai viršyti, atsirado 

papildomų veiklų. 

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė atsižvelgiant į problemas, poreikius, kurie atsirado programos 

įgyvendinimo metu bei siekiant juos išspręsti, atliepti. Rodikliai viršyti ir dėl kasmet vis didėjančio visuomenės 

susidomėjimo programa, didesnio savanorių skaičiaus bei didėjančio programą įgyvendinančių organizacijų ir Konkurso būdu skirti stipendijas 

užsienyje gyvenantiems jauniems 

profesionalams, siekiant skatinti juos 

grįžti į Lietuvą, ir Lietuvoje 

gyvenančiam jaunimui, siekiant 

užtikrinti Lietuvos jaunimo 

atstovavimą tarptautiniuose renginiuose 

1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stipendijų konkursas nepaskelbtas.

Stipendijų neskirta.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir šalyje įvesto karantino režimo 

apribojimų.

Išanalizuoti jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus ir, 

esant poreikiui, parengti jų pakeitimo 

projektus (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 4.3.1. papunktyje)

Einamuoju laikotarpiu analizuojami teisės aktai, suiję su jaunimo dirbančių specialistų kvalifikacijos 

pripažinimu. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Diegiant bendrą jaunimo informavimo 

ir konsultavimo sistemą, užtikrinti 

jaunimo informavimo ir konsultavimo 

tinklo plėtrą bei palaikymą (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

5.1.1. papunktyje).

Užtikrintos jaunimo informavimo ir konsultavimo veiklą vykdančių organizacijų projektų finansavimo pratęsimo 

procedūros – 1.

Esminis pokytis: finansuotų jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų ir  taškų bei suteiktų nuotolinių jaunimo 

informavimo ir konsultavimo konsultacijų skaičius bus žinomas gavus metinę projektų vykdytojo veiklos 

ataskaitą, veikianti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema Lietuvoje, kuri užtikrina jauno žmogaus 

informacinius poreikius kiekvienoje Lietuvos apskrityje.

Nukrypimų nuo veiklos plano  nebuvo.

Parengti ir skleisti informaciją, 

skatinančią geresnį visuomenės 

supratimą apie jaunimą (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

5.1.2. papunktyje)

1.1.1.1.1 16,00 15,80 98,75 -0,20 0,20 2.1

Ne visos numatytos lėšos 

panaudotos dėl mažesnių nei 

planuota pirkimų, pvz.  jaunimo 

įgalinimo ir dalyvavimo tyrimo, 

kainų.

Atliktas jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo tyrimas – 1.

Atlikta suteikiamų kompetencijų Lietuvoje analizė – 1.

Atlikta jaunimo situacijos analizė už 2010-2020 m. - 1.

Laiko juostos „Trispalvės Lietuvos jaunimas“ atnaujinimas – 1.

Esminis pokytis: prisidėta prie žiniomis ir faktais grįstos jaunimo politikos įgyvendinimo, paskatintas jaunimo 

domėjimasis istorija, plėtojamas pozityvus jaunimo įvaizdis, teikiami duomenys.

Nukrypimų nuo veiklos plano  nebuvo.

Užtikrinti nuoseklią ir kokybišką ES 

informacinės programos jaunimui 

,,Eurodesk" veiklą Lietuvoje  

(priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 5.1.3. papunktyje)

1.1.1.1.1. 16,00 16,00 100,00 0,00 0,00

Per ataskaitinį laikotarpį buvo paskelbtas Jaunimo informacijos tinklo "Eurodesk" koordinavimo ir 

administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais 

konkursas.   

Esminis pokytis:  Buvo atrinkta ir  finansuota jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir 

administravimo paslaugas Lietuvoje teikianti organizacija ir jos veiklos projektas. Užtikrintas  kokybiškas 

jaunimo, asmenų dirbančių su jaunimu, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų informavimas apie Europos 

Sąjungos ir nacionalinių fondų programas, ES ir nacionalinius dokumentus ir išteklius, ES ir nacionalines 

organizacijas, dirbančias jaunimo srityje, jaunimo įsidarbinimo, mokymosi, praktikos, darbo, kelionių, 

savanorystės galimybes Europoje, užtikrinta regioninių partnerių tinklo plėtra bei metodinis palaikymas. 
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Remiantis Ilgalaike jaunimo 

problematikos tyrimų koncepcija, 

patvirtinta Jaunimo reikalų 

departamento direktoriaus 2015 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. 2V-78-

(1.4) „Dėl Jaunimo problematikos 

tyrimų metodikos patvirtinimo“, 

vykdyti jaunimo padėties stebėseną 

Lietuvoje (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 5.2.1. papunktyje).

3 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams suteiktos konsultacijos ir metodinė pagalba dėl pasirengimo 

atlikti jaunimo problematikos tyrimus arba tyrimo organizavimo. 

 Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo

Esminis pokytis: pagal poreikį suteiktos konsultacijos ir metodinė pagalba savivaldybėms dėl jaunimo 

problematikos tyrimo atlikimo 

Koordinuoti visose savivaldybėse 

vykdomą jaunimo politikos kokybės 

vertinimą ir stebėseną (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

5.2.2. papunktyje).

Pagal poreikį savivaldybėms suteiktos konsultacijos dėl

jaunimo politikos kokybės vertinimo ir deleguoti

Departamento atstovai į visas savivaldybėse sudaromas

vertintojų grupes.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Esminis pokytis: užtikrintas faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
Plėsti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklą 

(priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 5.2.3. papunktyje)

1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suorganizuoti Jaunimo tyrėjų tinklo atstovų susitikimai – 4.

Esminis pokytis: Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas teikė moksliškai pagrįstus pasiūlymus dėl jaunimo politikos 

krypčių bei jų formavimo/įgyvendinimo.

Nukrypimų nuo veiklos plano  nebuvo.
Vykdyti savivaldybių jaunimo 

problemų sprendimo planų 

įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti jų 

įgyvendinimo tęstinumą (priemonė 

nurodyta Nacionalinės jaunimo 

politikos 2021 metų veiksmų plano 

5.2.4. papunktyje)

Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams pagal poreikį suteiktos konsultacijos dėl jaunimo problemų 

sprendimo planų vertinimo ir naujų jaunimo problemų sprendimo planų projektų rengimo. 

Esminis pokytis: užtikrintas savivaldybių jaunimo sprendimo planų įgyvendinimas, stebėsena ir tęstinumas. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Plėtoti dvišalį ir (ar) daugiašalį 

bendradarbiavimą su užsienio 

valstybėmis jaunimo politikos srityje, 

keistis gerąja praktika, analizuoti 

užsienio valstybių patirtį, skleisti 

teigiamą Lietuvos jaunimo politikos 

formavimo ir įgyvendinimo patirtį 

(priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 5.3.1. papunktyje)

1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parengtas ir patvirtintas Lietuvos ir Gruzijos (Sakartvelo) bendradarbiavimo susitarimas ir veiklų planas – 0. 

Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Gruzija (Sakartvelu) – 0. 

Esminis pokytis: buvo suderintas, bet ne pasirašytas Lietuvos ir Gruzijos (Sakartvelo) bendradarbiavimo 

susitarimas ir veiklų planas.

Nukrypimai nuo veiklų plano įvyko dėl institucinių pasikeitimų Gruzijoje (Sakartvele), užsitęsusių institucijų 

reorganizacijos. 

. 

Prisidėti prie Nacionalinės pažangos 

programos ir su ja susijusių plėtros 

programų rengimo (priemonė nurodyta 

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 

metų veiksmų plano 5.3.2. papunktyje)

Ataskaitinu laikotarpiu buvo teikiami siūlymai į socialinės sutelkties, šeimos politikos stiprinimo priemonių 

planus.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Įgyvendinti priemones, stiprinančias 

jaunimo politiką regioniniu lygmeniu 

(renginiai savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatoriams, jaunimo darbuotojų 

palaikymas, vizitai į savivaldybes ir 

pan.) (priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 5.4.1. papunktyje)

1.1.1.1.1 140,00 140,00 100,00 0,00 0,00

Individualiai derinant su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, 60-čiai savivaldybių suformuluotos ir  

pateiktos rekomenduojamos jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje prioritetinės ir kitos veiklos sritys, 

užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai. 

Išanalizavus 60-ies savivaldybių pasiektus rezultatus, pateiktos rekomendacijos 60-čiai savivaldybių dėl tolesnio 

jaunimo politikos prioritetinių ir kitų veiklos sričių savivaldybėse įgyvendinimo. 

Užtikrintas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metodinis palaikymas. 

Suorganizuota savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metinė konferencija – 1.

Suorganizuoti seminarai ir jaunimo reikalų koordinatorių tinklo susitikimai jaunimo reikalų koordinatorių 

kompetencijų kėlimui − 6.

Suorganizuoti įvadiniai mokymai naujiems jaunimo reikalų koordinatoriams − 5 (dalyvavo 13 koordinatorių).

Savivaldybių JRT, kurių atstovai gavo mokymų ar konsultacijų pagal poreikį paslaugas, skaičius - 22.

Parengtos ir naudojamos rekomendacijos dėl savivaldybių JRT veiklos organizavimo ir vertinimo – pagal 

rekomendacijas atliktų savivaldybių JRT veiklos vertinimų – 15.

Darbas su Klaipėdos m. savivaldybe, kuriant Lietuvos jaunimo sostinės koncepciją bei įgyvendinant Europos 

jaunimo sostinės renginius. Suorganizuotas konkursas kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu 

„Lietuvos jaunimo sostinė 2023” – 1 (2023 m. skiriama suma – 30 000 Eur). 

Parengtos ir išplatintos rekomendacijos dėl priemonių, skirtų jaunimo pilietiškumo ugdymui savivaldybėse.

Suorganizuoti 3 modulių mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams (mokymus baigė 18 dalyvių).

Suorganizuotos intervizijų grupės jaunimo reikalų koordinatoriams, jaunimo darbuotojams, jaunimo mentoriams, 

atvirųjų jaunimo centrų vadovams.

Atnaujintas metodinis leidinys, skirtas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams - rekomendacijos dėl 

savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių veiklos įgyvendinimo.

Atnaujinta savivaldybių duomenų bazė su esminiais demografiniais, socioekonomiais, jaunimo politikos 

įgyvendinimo ir kitais rodikliais.

Pagal poreikį vykdomi susitikimai su savivaldybių administracijų atstovais jaunimo politikos įgyvendinimo 

aptarimui. Susitikimų skaičius - 12.

Atlikta jaunimo reikalų koordinatorių pareigybių aprašymų ir pavaldumo analizė.

Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos dėl aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo organizacijų, su jaunimu 

dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo.

Ataskaitiniu laikotarpių Komisijos sprendimu 17 jaunimo darbuotojų skirti jaunimo darbuotojo sertifikatai. 

Pirmą kartą paskelbtas "Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo 2021 m. finansavimo konkursas". Finansavimą gavo 

6 pareiškėjai.                              

Ataskaitiniu laikotarpių įvyko 1 darbo su jaunimu tarybos susitikimas. "

Ataskaitiniu laikotarpiu įteikti 45 sertifikatai jaunimo darbuotojams. Paskelbtas jaunimo darbuotojų 

sertifikavimas 2021 m.  Gautos 49 kandidatų paraiškos, atliktas formaliųjų kriterijų vertinimas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 1 darbo su jaunimu tarybos susitikimas. 

Bendradarbiaujant su ""Žinau ką renku"" suorganizuoti mokymai jaunimo darbuotojams apie dezinformaciją ir 

media raštingumą.

Ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtas ""Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo 2021 m. finansavimo konkursas"". 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko ekspertinis paraiškų vertinimas. Finansavimą gaus 6 pareiškėjai.                               

Bendradarbiaujant su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis Stalas’’ Klaipėdos apskrityje 

organizuojamas jaunimo politikos 25-mečiui Lietuvoje paminėti skirtas renginys „JAUni25: jaunimo politikos 

festivalis“.  

Ataskaitiniu laikotarpiu inicijuotas palydėjimo paslaugų pirkimas 4 apskrityse - Vilniaus, Kauno, Telšių ir 

Marijampolės. Planuojama pradėti teikti paslaugas jauniems žmonėms, išėjusiems iš globos namų ir/arba 

gyvenantiems sunkumus patiriančiose šeimose. 

Palydėjimo paslaugų teikimas nupirktas 4 apskrityse - Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Telšių. Paslaugas teikė 

3 tiekėjai. Paslaugos suteiktos 32 jauniems žmonėms.

Esminis pokytis: užtikrintas nuoseklus jaunimo politikos įgyvendinimas ir jos stebėsena savivaldybėse. Su 

jaunimu dirbantiems asmenims, jaunimo reikalų koordinatoriams suteiktas reikiamas metodinis palaikymas.
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Užtikrinti jaunimo politikos 

priemonių įgyvendinimą, sudarant 

sąlygas Jaunimo reikalų 

departamento veiklai

Įgyvendinti JRD pavestas programas ir 

priemones ir teikti ataskaitas SADM;

įgyvendinti ir administruoti Europos 

Sąjungos (toliau – ES) programas 

jaunimui ir teikti ataskaitas SADM;

teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos rengiamiems 

teisės aktų ir planavimo dokumentų 

projektams, teikti pasiūlymus dėl 

Jaunimo reikalų departamento 

struktūros pakeitimo;

rengti projektų finansavimo konkursų 

nuostatus, organizuoti projektų 

finansavimo konkursus, vertinti 

paraiškas;

nagrinėti raštus ir pasiūlymus pagal 

kompetenciją;

teikti prašomą informaciją ir 

konsultacijas institucijoms, įstaigoms, 

organizacijoms ir fiziniams asmenims;

administruoti viešuosius pirkimus

1.1.1.1.1 629,90 625,7 99,3 -4,2 4,2 1.2, 2.2, 2.3

0.8 tūkst. liko iš darbo užmokesčiui 

skirtų lėšų, nes buvo darbuotojų, 

kurie metų pabaigoje susirgo ir 

gaus ligos išmoką iš Sodros.

0.2 tūkst. dėl aukščiau paminėtų 

priežasčių liko darbdavio 

mokamoms socialinio draudimo 

įmokoms;

0.1 tūkst. medicininėms prekėms ir 

paslaugoms liko nepanaudota, nes 

dar užteko turimų apsaugos 

priemonių;

0.6 tūkst. nepanaudota 

komandiruočių išlaidoms dėl 

sumažėjusio komandiruočių kiekio 

pandemijos metu;

0.3 tūkst. liko ryšių įrangai ir ryšių 

paslaugoms, 0.2 tūkst. - 

kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, 0.2 

tūkst. - IT prekėms ir paslaugoms, 

0.3 tūkst. - kitoms prekėms ir 

paslaugoms dėl mažesnio poreikio 

nei planuota.

0.8 tūkst. liko ilgalaikiam turtui, 

nes prekės įsigytos pigiau nei 

planuota.

0.7 tūkst. liko darbdavių socialinei 

paramai pinigais, nes lėšų poreikis 

buvo mažesnis nei planuota.

Mokėtas darbo užmokestis;

Organizuotos darbuotojų atrankos į laisvas darbo vietas;

Suremontuoti tarnybiniai automobiliai ir praeita techninė apžiūra;

Atlikti smulkūs patalpų remonto darbai;

Pereita iš google platformos į Microsoft;

Įsigyta papildomų apsaugos priemonių susijusių su COVID-19;

Suorganizuotos pirmą pusmetį 4 supervizijos, antrą pusmetį tarptautinės jaunimo politikos ir nacionalinės 

jaunimo politikos skyrius turėjo po 2 supervizijas;

Prijungta JTBA, pakeista struktūra, atnaujintos vidinės įstaigos tvarkos;

Suorganizuota strateginė sesija; 

Pirktos paslaugos ir vyko nuolatiniai susitikimai dėl kokybės vadybos sistemos diegimo, rugpjūčio mėnesį 

patvirtinta kokybės vadybos sistema, toliau vyksta veiklos dėl ISO standarto įdiegimo;

Įsigytas defibriliatorius, 12 nešiojamųjų kompiuterių, reprezentacinių prekių.

Nupirkta 36 mėn. licencijų nuoma programai Ecocost, siekiant optimizuoti viešųjų pirkimų ir pinigų panaudojimo 

procesus;

Buvo atnaujintas interneto laidų (LAN) tinklas tam, kad atitiktų visus saugos reikalavimus;

Visi darbuotojai dalyvavo priešgaisrinės saugos mokymuose;

Vienas darbuotojas dalyvavo anglų kalbos, kitas - duomenų apdorojimo mokymuose;

Buvo nuolat atnaujinamas įstaigos interneto puslapis ir Facebook profilis

Įgyvendinti priemones, stiprinančias 

jaunimo politiką regioniniu lygmeniu 

(renginiai savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatoriams, jaunimo darbuotojų 

palaikymas, vizitai į savivaldybes ir 

pan.) (priemonė nurodyta Nacionalinės 

jaunimo politikos 2021 metų veiksmų 

plano 5.4.1. papunktyje)

1.1.1.1.1 140,00 140,00 100,00 0,00 0,00

Individualiai derinant su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, 60-čiai savivaldybių suformuluotos ir  

pateiktos rekomenduojamos jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje prioritetinės ir kitos veiklos sritys, 

užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai. 

Išanalizavus 60-ies savivaldybių pasiektus rezultatus, pateiktos rekomendacijos 60-čiai savivaldybių dėl tolesnio 

jaunimo politikos prioritetinių ir kitų veiklos sričių savivaldybėse įgyvendinimo. 

Užtikrintas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metodinis palaikymas. 

Suorganizuota savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metinė konferencija – 1.

Suorganizuoti seminarai ir jaunimo reikalų koordinatorių tinklo susitikimai jaunimo reikalų koordinatorių 

kompetencijų kėlimui − 6.

Suorganizuoti įvadiniai mokymai naujiems jaunimo reikalų koordinatoriams − 5 (dalyvavo 13 koordinatorių).

Savivaldybių JRT, kurių atstovai gavo mokymų ar konsultacijų pagal poreikį paslaugas, skaičius - 22.

Parengtos ir naudojamos rekomendacijos dėl savivaldybių JRT veiklos organizavimo ir vertinimo – pagal 

rekomendacijas atliktų savivaldybių JRT veiklos vertinimų – 15.

Darbas su Klaipėdos m. savivaldybe, kuriant Lietuvos jaunimo sostinės koncepciją bei įgyvendinant Europos 

jaunimo sostinės renginius. Suorganizuotas konkursas kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu 

„Lietuvos jaunimo sostinė 2023” – 1 (2023 m. skiriama suma – 30 000 Eur). 

Parengtos ir išplatintos rekomendacijos dėl priemonių, skirtų jaunimo pilietiškumo ugdymui savivaldybėse.

Suorganizuoti 3 modulių mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams (mokymus baigė 18 dalyvių).

Suorganizuotos intervizijų grupės jaunimo reikalų koordinatoriams, jaunimo darbuotojams, jaunimo mentoriams, 

atvirųjų jaunimo centrų vadovams.

Atnaujintas metodinis leidinys, skirtas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams - rekomendacijos dėl 

savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių veiklos įgyvendinimo.

Atnaujinta savivaldybių duomenų bazė su esminiais demografiniais, socioekonomiais, jaunimo politikos 

įgyvendinimo ir kitais rodikliais.

Pagal poreikį vykdomi susitikimai su savivaldybių administracijų atstovais jaunimo politikos įgyvendinimo 

aptarimui. Susitikimų skaičius - 12.

Atlikta jaunimo reikalų koordinatorių pareigybių aprašymų ir pavaldumo analizė.

Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos dėl aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo organizacijų, su jaunimu 

dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo.

Ataskaitiniu laikotarpių Komisijos sprendimu 17 jaunimo darbuotojų skirti jaunimo darbuotojo sertifikatai. 

Pirmą kartą paskelbtas "Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo 2021 m. finansavimo konkursas". Finansavimą gavo 

6 pareiškėjai.                              

Ataskaitiniu laikotarpių įvyko 1 darbo su jaunimu tarybos susitikimas. "

Ataskaitiniu laikotarpiu įteikti 45 sertifikatai jaunimo darbuotojams. Paskelbtas jaunimo darbuotojų 

sertifikavimas 2021 m.  Gautos 49 kandidatų paraiškos, atliktas formaliųjų kriterijų vertinimas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 1 darbo su jaunimu tarybos susitikimas. 

Bendradarbiaujant su ""Žinau ką renku"" suorganizuoti mokymai jaunimo darbuotojams apie dezinformaciją ir 

media raštingumą.

Ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtas ""Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo 2021 m. finansavimo konkursas"". 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko ekspertinis paraiškų vertinimas. Finansavimą gaus 6 pareiškėjai.                               

Bendradarbiaujant su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis Stalas’’ Klaipėdos apskrityje 

organizuojamas jaunimo politikos 25-mečiui Lietuvoje paminėti skirtas renginys „JAUni25: jaunimo politikos 

festivalis“.  

Ataskaitiniu laikotarpiu inicijuotas palydėjimo paslaugų pirkimas 4 apskrityse - Vilniaus, Kauno, Telšių ir 

Marijampolės. Planuojama pradėti teikti paslaugas jauniems žmonėms, išėjusiems iš globos namų ir/arba 

gyvenantiems sunkumus patiriančiose šeimose. 

Palydėjimo paslaugų teikimas nupirktas 4 apskrityse - Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Telšių. Paslaugas teikė 

3 tiekėjai. Paslaugos suteiktos 32 jauniems žmonėms.

Esminis pokytis: užtikrintas nuoseklus jaunimo politikos įgyvendinimas ir jos stebėsena savivaldybėse. Su 

jaunimu dirbantiems asmenims, jaunimo reikalų koordinatoriams suteiktas reikiamas metodinis palaikymas.
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Užtikrinti programos “Erasmus+ 

jaunimo sritis” administravimą ir 

įgyvendinimą

Erasmus+ 2021 m. KA1 ir KA2 veiksmų paraiškų ir projektų administravimas, 2018-2020 m. finansuotų 

projektų priežiūra, ataskaitų tikrinimas. 

Finansuotų projektų dalyvių skaičius – 2006, iš jų 16,4% mažiau galimybių turintys jauni žmonės. Finansuotuose 

projektuose dalyvauja 274 organizacijos. Suteiktos 5 Erasmus+ jaunimo srities akreditacijos finansavimui gauti. 

Įgyvendinant Erasmus+ mokymo ir bendradarbiavimo planus, organizuotos 9 mokymo ir bendradarbiavimo 

veiklos, kuriose dalyvavo 7738 dalyviai. Į 6 tarptautinius renginius išsiųsti 28 dalyviai. 

Esminis pokytis: programos pirmaisiais įgyvendinimo metais finansuoti 52 projektai, kurių metu stiprinamas 

jaunų žmonių  aktyvus dalyvavimas ir neformalusis ugdymas, į veiklas įtraukiami socialinę atskirtį patiriantys 

jaunuoliai,  didinamas jaunų žmonių sąmoningumas dėl klimato kaitos, jaunimo veikloje ir darbe su jaunimu 

skaitmeninių priemonių naudojimas, stiprinamos su jaunimu dirbančių asmenų ir organizacijų kompetencijos, 

gerinama darbo su jaunimu kokybė. 

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl Erasmus+ reikalavimų pasikeitimo nauju programos etapu, taip pat 

dėl COVID apribojimų, JTBA ir JRD restruktūrizacijos. Pasikeitus programos reikalavimams, naujų ir net dalies 

patirtį turinčių organizacijų teikiamų paraiškų kokybė yra nepakankama, kad projektai būtų finansuojami.Dėl 

užtrukusio JRD patvirtinimo NA,  dalis informacinių veiklų buvo įgyvendintos metų pab., tai taip pat prisidėjo 

prie paraiškų kiekybės ir kokybės sumažėjimo. Sumažėjusi paraiškų kokybė, programų pakeitimai (nauji 

prioritetai, didesnis biudžetas skiriamas projektui ir dalyviui),darė tiesioginę įtaką, kad pasiektas mažesnis  

dalyvių ir organizacijų skaičius, mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičius. Rodikliai yra negalutiniai, nes 

sprendimas dėl dalies projektų gautų 2021 m. bus priimtas 2022 m. I ketv. Dalis tarptautinių veiklų dėl COVID-

19 apribojimų buvo nukeltos į kitus metus ar atšauktos. 

Užtikrinti Europos solidarumo korpuso 

(toliau – ESK) administravimą ir 

įgyvendinimą

ESK 2021 m. paraiškų ir projektų administravimas, 2018-2020 m. finansuotų projektų priežiūra, ataskaitų 

tikrinimas. 

Savanoriškos veiklos dalyvių skaičius – 99, iš jų  35,4% mažiau galimybių turintys jauni žmonės. Solidarumo 

projektų dalyvių skaičius – 128. 

17 organizacijų suteiktas vadovaujančios organizacijos kokybės ženklas (toliau - KŽ). 12 organizacijų suteiktas 

KŽ priimančios ir pagalbinės organizacijos statusu.

Organizuoti 6 mokymai savanoriams atvykus ir 7 vidurio vertinimo mokymai, kuriuose dalyvavo 170 savanorių.

7 tarptautinę savanorišką veiklą atlikę asmenys pasinaudojo kompetencijų, įgytų savanoriškos veiklos atlikimo 

metu, pripažinimu ir stojant į aukštąsias mokyklas, gavo papildomus balus.

Esminis pokytis: programos pirmaisiais įgyvendinimo metais finansuoti 48 projektai, kurių metu skatinama jaunų 

žmonių  savanoriška veikla, jaunų žmonių solidarumas ir iniciatyvumas sprendžiant bendruomenėje aktualias 

problemas. Projektų metu tobulinamos kompetencijos klimato kaitos mažinimui, ugdomi skaitmeniai įgūdžiai, 

stiprinamas jaunų žmonių dalyvavimas visuomeniniame gyvenime, mažinama socialinė atskirtis.   

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl COVID apribojimų, taip pat ESK finansavimo taisyklių pasikeitimo 

nauju programos etapu. Dėl pandemijos apribojimų sunkiau naujas organizacijas motyvuoti teikti paraiškas KŽ ir 

priimti savanorius iš kitų šalių. Pagal pasikeitusias programos taisykles vienam savanoriui yra skiriamas didesnis 

biudžetas, tad finansavimas skirtas mažesniam savanorių skaičiui nei planuota. Suteikta mažiau KŽ 

priimančioms ar pagalbinėms organizacijoms, tačiau viršytas KŽ skaičius suteiktas vadovaujančioms 

organizacijoms.

Įgyvendinant socialinės įtraukties strategiją, ženkliai viršytas  mažiau galimybių turinčių dalyvių rodiklis. Dėl 

COVID apribojimų ir jaunų žmonių noro prisidėti prie bendruomenėms aktualių problemų sprendimo,  viršytas 

vietinius solidarumo projektus inicijuojančių dalyvių skaičius.

Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų 

partnerystės ir kitoms 

besivystančioms valstybėms jaunimo 

reikalų srityje (10 darnaus 

vystymosi tikslas) (Lietuvos ir 

Ukrainos jaunimo mainų fondo 

veikla) (Vystomojo 

bendradarbiavimo TVP 1.1.3.-14 

priemonė)

Organizuoti Lietuvos ir Ukrainos 

jaunimo mainų tarybos  lėšomis 

finansuojamų projektų konkursą

Paskelbtas ir suorganizuotas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuojamų projektų 

konkursas – 1. 

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuotų projektų skaičius – 7. 

Esminis pokytis: užtikinamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo tarpkultūrinių mainų projektų finansavimas.

Nuokrypis nuo veiklų plano įvyko, nes pagal konkursui skirtą sumą ir ekspertų siūlomas finansuoti lėšų sumas 

projektams, pavyko finansuoti 7 projektus. 

Administruoti Lietuvos ir Ukrainos 

jaunimo mainų tarybos veiklą Lietuvoje
1.1.1.1.1 7,00 0,5 7,1 -6,5 6,5 2.8.

Suorganizuotų Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos finansavimą gavusių organizacijų mokymų, siekiant 

užtikrinti veiklos kokybę ir tarybos matomumą, skaičius – 0. 

Suorganizuotų Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto posėdžių skaičius – 2. 

Esminis pokytis: užtikrintas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos veiklos tęstinumas 2021 m.

Nukrypimai nuo veiklos plano įvyko, nes dėl užsitęsiusio ekspertų ir rezultatų paskelbimo proceso bei vėliau 

prasitęsusios projektų įgyvendinimo laikotarpio, negalėjo įvykti planuoti mokymai projektų įgyvendintojams. 

Projektų įsivertinimo seminaras perkeliamas į 2022 m. I ketvirtį. 

03003030104

Ataskaitiniu laikotarpiu lėšos 

nebuvo panaudotos, nes dėl 

koronaviruso pandemijos situacijos 

Komiteto posėdžiai vyko nuotoliniu 

būdu. 
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Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir 

jaunimo, organizacijų veiklą, skirtą 

lietuvybei, bendruomeniškumui, 

Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 

lietuvių bendradarbiavimui 

puoselėti, ,,Globalios Lietuvos“ 

sampratai įtvirtinti socialinės 

apsaugos ir darbo srityje (1.1.1. 

Globalios Lietuvos užsienio lietuvių 

įsitraukimo į valstybės gyvenimą – 

kūrimo programos įgyvendinimo 

TVP priemonė)

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų 

veiklos projektams konkurso būdu 

finansuoti

Paskelbtų ir suorganizuotų finansavimo konkursų, skirtų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų stiprinimui, 

skaičius – 1. 

Jaunų žmonių, dalyvavusių organizuojamuose ir remiamuose projektuose ir iniciatyvose, skirtuose užsienyje 

gyvenančių lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimui, bendros veiklos su Lietuvos jaunimu organizavimui 

skatinti, jų tautiniam tapatumui išsaugoti, skaičius – 649. 

Finansuotų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų skaičius – 3. 

Esminis pokytis: sudarytos sąlygos užsienio lietuvių jaunimo organizacijų įgyvendinamų programų metu užsienio 

lietuvių jaunimui įsitraukti į lietuvybės skatinimo veiklas savo šalyje.

Nuokrypis nuo veiklų plano susidarė, nes buvo gauta ir finansuota mažiau paraiškų nei tikėtasi, COVID-19 

situacija neleido organizuoti tam tikrų renginių gyvai, o tai sumažino į veiklas įsitraukusiųjų jaunų žmonių 

skaičių. 

Mokomoji ir informacinė veikla 

užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms

1.1.1.1.1 6,90 3,2 46,4 -3,7 3,7 2.2., 2.8.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo 

panaudotos visos lėšos, nes veiklos 

vyko nuotoliniu būdu ir buvo 

mažesnis mokymų poreikis nei 

planuota.

Organizuotų mokymų ir konsultacijų, veikiančioms ir besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms 

ir bendruomenėms, skaičius –  7. 

Esminis pokytis -: užtikrinata užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikla bei jos narių kompetencijų 

tobulinimas, užtikrintas jaunų žmonių ryšys su Lietuva. Mokymuose, konsultacijose ir kitose renginiuose 

dalyvavo jaunimo organizacijų atstovai iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Danijos, Belgijos, Sankt 

Peterburgo bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Įgyvendinti Nediskriminavimo 

skatinimo 2021-2023 metų veiksmų 

plano 2 uždavinio – organizuoti 

tikslinių grupių mokymus ir 

renginius nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių 

temomis priemones

Rengti jaunimui ir su jaunimu 

dirbantiems asmenims mokymus 

lytiškumo ugdymo klausimais 

(priemonė nurodyta Nediskriminavimo 

skatinimo 2021–2023 metų veiksmų 

plano 2.2. papunktyje)

1.1.1.1.1 4,00 2,3 57,5 -1,7 1,7

Kauno mieste (birželio 21-22 d.) įvyko pirmieji Lytiškumo ugdymo mokymai - 13 dalyvių. Esminis pokytis: 

jaunimo darbuotojai sudalyvavo pirmuose mokymuse apie lytiškumo ugdymą, turėjo galimybę sudalyvauti 

konsultacijose. 

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės covid-19 pandemijos.

Rengti jaunimui ir su jaunimu 

dirbantiems asmenims mokymus 

nediskriminavimo skatinimo ir 

pagarbos žmogui ugdymo klausimais 

(priemonė nurodyta Nediskriminavimo 

skatinimo 2021–2023 metų veiksmų 

plano 2.3. papunktyje)

1.1.1.1.1 15,00 10,3 68,7 -4,7 4,7

Nuotolinėje erdvėje vyko vieni mokymai Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos vienas kitam ugdymo tema 

- 17 dalyvių. Kauno mieste (birželio 16-17 d.) įvyko antrieji mokymai ta pačia tema - 18 dalyvių. Atliktas 

individualių konsultacijų pirkimas tolerancijos, antidiskriminaicjos ir pagarbos vienas kitam temomis, 12 ativrųjų 

jaunimo centrų ir erdvių gavo individualius susitikimus. Spalio 16-17 d. Kauno mieste vyko mokymai apie 

smurto paauglių sanytkiuose ABC, mokymuose dalyvavo 16 asmenų iš jų 2/3 jaunimas. 

 Esminis pokytis: jaunimo darbuotojai sudalyvavo 3 mokymuse apie antidiskriminaciją, pagarbos ugdymą vieni 

kitiems, lytiškumo ugdymą, turėjo galimybę sudalyvauti konsultacijose.

 Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės covid-19 pandemijos.

 Organizuoti mokymus savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriams, 

kitiems savivaldybių administracijų ir 

seniūnijų darbuotojams tarpkultūrinio 

dialogo, darbo su migrantų šeimomis, 

vaikais ir jaunimu temomis  (priemonė 

nurodyta Nediskriminavimo skatinimo 

2021–2023 metų veiksmų plano 2.6. 

papunktyje)

1.1.1.1.1. 18,00 12,9 71,7 -5,1 5,1 2.2, 2.8

Ne visos lėšos panaudotos, nes 

vieni mokymai vyko nuotoliniu 

būdu dėl pandemijos situacijos 

Lietuvoje. Priemonė buvo įkelta į 

veiklos planą papildomai metų gale, 

jos įgyvendinimas nebuvo planuotas 

metų pradžioje

Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuoti dveji mokymai. Mokymuose Kaune (gruodžio 2-3 d.) dalyvavo 38 jaunimo 

reikalų koordinatoriai, tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriai, jaunimo darbuotojai ir įstaigų vadovai iš 

Lietuvos. Gruodžio 21 d. nuotoliniu būdu organizuoti mokymai apie migracijos iššūkius Lietuvoje. Juose 

dalyvavo - 26 dalyviai.  

Esminis pokytis: savivaldybių darbuotojams suteikta informacija apie Lietuvos prieglobsčio sistemos aktualijas, 

prieglobsčio kvalifikavimą, musulmonų visuomenės gyvensenos ypatumus. Kalbėta apie smurtą lyties pagrindų, 

lyčių lygybės ir seksizmo apraiškas. 

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir šalyje įvesto karantino režimo 

apribojimų.

03003030105

2,5

Ne visos lėšos panaudotos, vieni 

mokymai vyko nuotoliniu būdu, dėl 

pandemijos situacijos Lietuvoje 

mokymuose dalyvaudavo mažiau 

asmenų.

03003050114
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04005010113

Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų 

partnerystės ir kitoms 

besivystančioms valstybėms 

socialinės apsaugos srityje (10 

darnaus vystymosi tikslas) (1.1.3.-2 

Vystomojo bendradarbiavimo TVP 

priemonė)

1.1.1.1.1 6,00 0,00 0,0 -6,0 6,00 2.8.

Ataskaitiniu laikotarpiu lėšos 

nebuvo panaudotos, nes veiklos 

vyko nuotoliniu būdu.

Parengtas ir patvirtintas Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas ir veiklų planas – 1. 

Suorganizuotų tarptautinių renginių, seminarų patirties perdavimui su Ukraina, skaičius – 1. 

Esminis pokytis: užtikrintas dvišalis bendradarbiavimas su Ukraina, suorganizuotame tarptautiniame renginyje 

dalyvavo 11 jaunimo centrų atstovų.

 Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

Įgyvendinti ilgalaikių COVID-19 

pandemijos pasekmių asmens ir 

visuomenės psichikos sveikatai 

mažinimo veiksmų plano  priemones 

7.1. Organizuoti supervizijas tarnybų, 

mokyklų psichologams, socialiniams 

pedagogams ir jaunimo darbuotojams

1.1.1.1.7. 22,00 18,30 83,2 -3,7 3,70 2,2

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo 

panaudotos visos lėšos, nes veiklos 

vyko nuotoliniu būdu ir buvo 

mažesnis mokymų poreikis nei 

planuota. Priemonė buvo įkelta į 

veiklos planą papildomai metų 

gale,jos įgyvendinimas nebuvo 

planuotas metų pradžioje

Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuotos 76 supervizijos. Supervizijos organizuotos tiek komandinės, tiek 

individualios. Jose dalyvavo psichologai,  

Esminis pokytis: specialistai, dirbantys su jaunimu, gavo jiems reikalingą psichosocialinę pagalbą.socialiniai 

darbuotojai, jaunimo darbuotojai, įstaigų, kurios dirba su jaunimu, vadovai. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

8.8. Parengti ir vykdyti 

perkvalifikavimo programas jaunoms 

moterims ir merginoms, dėl COVID-19 

pandemijos išgyvenančioms krizinę 

situaciją

1.1.1.1.7. 10,00 9,80 98,0 -0,2 0,20 2.1.
Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų 

kainų

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinta emocinio atsparumo programa jaunoms moterims ir merginoms, dėl 

COVID-19 pandemijos išgyvenančioms krizinę situaciją. Viso buvo organizuotos dvi grupės po 10 dalyvių. 

Esminis pokytis: jaunos moterys, patiriančios COVID-19 pandemijos pasekmes turėjo galimybę dalyvauti 

programoje, kurioje galėjo gilintis į kilusius sunkumus, juos spręsti ir taip kuo greičiau mažinti pandemijos 

neigiamas pasekmes. Atsižvelgiant į tai, jog programa yra įgyvendinta pirmą kartą, nuolatinė jos stebėsena leido 

atrinkti geriausius metodus ir priemones įgyvendinti veiklas, kurios padėtų jaunoms moterims gauti tinkamiausias 

paslaugas tam, kad jų krizinė situacija tęstųsi kuo trumpiau. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Įgyvendinti Valstybinės moterų ir 

vyrų lygių galimybių 2015–2021 

metų programos įgyvendinimo 

veiksmų plano 2018–2021 metams  

priemones

Remti lyčių lygybės iniciatyvų, 

skatinančių nestereotipinį požiūrį į 

moteris ir vyrus, sklaidą ir įtvirtinimą 

visuomenėje

1.1.1.1.1. 38,50 31,00 80,5 -7,5 7,50 2,1

Likutis atsirado dėl pasiūlytos 

mažesnės kainos nei buvo 

suplanuota pirkimui vykdyti. 

Priemonė buvo įkelta į veiklos 

planą papildomai metų gale, jos 

įgyvendinimas nebuvo planuotas 

metų pradžioje

Ataskaitiniu aikotarpiu nupirktos Reklaminių vaizdo klipų ir reklaminių skydelių sukūrimo ir pagaminimo bei 

viešinimo socialiniuose tinkluose, skaitmeniniuose lauko reklamos ekranuose paslaugos, kurių pagalba sukurti 4 

klipai socialiniems tinklams naudoti ir 4 reklaminiai skydeliai,  skaitmeninių lauko ekranų kampanija buvo 

vykdoma 3 savaites, 9 miestuose, 25 ekranuose; Taip pat nupirktos Informacijos viešinimo naujienų portale 

paslauga,  Parengti 6 viešinimo reportažai, 10 autorinių straipnsių, 4 perkančiosios organizacijos straipsniai,. 

Esminis pokytis - reportažų, straipsnių dėka visuomenė susipažino su lyčių lygybę skatinančiomis inciatyvomis, 

nestereotipiniu moters ir vyro vaidmenimis. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

04005010119

Remti iniciatyvas, kuriomis 

siekiama mažinti lyčių segregaciją ir 

šalinti jos priežastis bei pasekmes

1.1.1.1.1. 39,00 36,80 94,4 -2,2 2,20 2,1

Likutis atsirado dėl pasiūlytos 

mažesnės kainos nei buvo 

suplanuota pirkimui vykdyti. 

Priemonė buvo įkelta į veiklos 

planą papildomai metų gale, jos 

įgyvendinimas nebuvo planuotas 

metų pradžioje

Ataskaitiniu laikotarpiu nupirkta televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties 

televizijoje paslauga. Esminis pokytis: primą kartą sukurtos ir televizijoje transliuotos 8 "Negaliu tylėti" laidos, 

siekiančios pasakoti apie smurto artimoje aplinkoje atvejus, taip jus viešinant skleisti žinutę vis didesniai daliai 

žmonių.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Iš viso pagal programas:
1.109,40 1.060,20 95,57 -49,20 49,20

  vyriausiasis patarėjas Juozas Meldžiukas

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių grupės 

nr.

1.

1.1.

1.2.

1.3

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

03003050117

04005010118

**Vienas šaltinis skirtingose eilutėse gali turėti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(parašas) (vardas ir pavardė)(asmens, atsakingo už priemonės koordinavimą, planavimą ir įgyvendinimą, pareigos) 

(programos koordinatoriaus pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas

Darbo užmokestis ir soc. draudimas

Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų);

Netikslus planavimas (pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)

Kita (kitos neišvardintos priežastys)
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus

Dėl įstaigos reorganizacijos

Kita (kitos neišvardintos priežastys).

Kitos išlaidos

Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų

Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio

Netikslus planavimas (pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos);

Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
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